Robert Bosch GmbH

Accuschroevendraaier
Lithium-Ion

PSR Select

De accuschroevendraaier PSR
Select: het passende bit. altijd
binnen handbereik

Naar het product

Centrale productkenmerken
- Geïntegreerde bittrommel – de draaibare bittrommel bevat de 12 belangrijkste schroefbits
- Innovatieve Bosch EasySelect – intuïtief en makkelijk te bedienen selectfunctie voor makkelijk
wisselen van de verschillende bits
- Verlicht kijkvenster – via het kijkvenster kunnen de verschillende bits snel en makkelijk gekozen
worden
- Geen memory-effect, geen zelfontlading: altijd gereed voor gebruik dankzij lithium-ion-technologie
- Volhardend: tot 90 schroeven met slechts één acculading
- Compacte bouwvorm voor uitstekende hanteerbaarheid en controle bij de toepassing
- PowerLight – door de ingebouwde lichtdiode hebt u uw werkstuk altijd goed verlicht in het oog
- Draairichting- en oplaadaanduiding door LED
- Automatische asvergrendeling voor het manueel vastdraaien of lossen van schroeven
- Softgrip om het toestel beter en makkelijker te kunnen bedienen

Meer productvoordelen
-

Geen memory-effect, geen zelfontlading: altijd gereed voor gebruik dankzij lithium-ion-technologie
Volhardend: tot 90 schroeven met slechts één acculading
Compacte bouwvorm voor uitstekende hanteerbaarheid en controle bij de toepassing
PowerLight – door de ingebouwde lichtdiode hebt u uw werkstuk altijd goed verlicht in het oog
Draairichting- en oplaadaanduiding door LED
Automatische asvergrendeling voor het manueel vastdraaien of lossen van schroeven
Softgrip om het toestel beter en makkelijker te kunnen bedienen

Leveromvang
- Kunststof koffer
- 12 standaard bits

Bestelnummer: 0603977000
EAN-code: 3165140644099
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Accuschroevendraaier Lithium-Ion

PSR Select
Technische gegevens
Accuspanning: 3,6 V
Onbelast toerental: 210 min-1
Max. draaimoment zachte/harde schroefverbinding: 3,5 / 4,5 Nm
Oplaadduur: 4 h
Boorhouder: Magnetische bithouder met zeskantopname
Machinegewicht: 0,5 kg

Schroefdiameter

Schroef-Ø tot: 5 mm

Geluids-/trillingsinformatie
Meetwaarden bepaald conform EN 60745
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen).

Schroeven

Trillingsemissiewaarde ah: 2.5 m/s²
Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 70
dB(A); geluidsvermogensniveau 80 dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.

Functies
Batterijlooptijd

Schroefvermogen met één batterijlading

Bosch EasySelect

Eenvoudige selectie van 12 standaardbits dankzij draaibare bitbox

Functies

Robert Bosch GmbH

3,6 volt
Lithium-Ion-technologie
Toepassing: schroeven
Softgrip
Geïntegreerde werklamp
Rechts-/linksdraaien
Oplaadaanduiding
Draairichtingaanduiding
Bosch EasySelect

